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Zápisnica zo 70. mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  
konaného 15. januára 2015 v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: 

 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

 Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. 

 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

 prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.  

 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

 doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

 prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.  

 doc. Milan Rašla, akad. mal. 

 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

 prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

 prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

 doc. Samuel Abrahám, PhD.  

 Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

 Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

 prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.  

 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

 doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.  

 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  

 prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  

 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  

 Univ. Prof. Dr. Peter Linnert 

 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  

 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.  

 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.  

 doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

 Dr. h. c. prof. Fedir Vashchuk, DrSc.  
 
Hostia: 

 doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

 Mgr. Jozef Jurkovič 

 Ing. Pavel Ondek 

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  

 prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 

 Mgr. Jana Šmelková 

 PhDr. Veronika Trstianska, PhD.  
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Program: 
1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Návrhy a pripomienky členov SRK k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2015 

3. Rôzne 

 
Rokovanie viedol prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie. 

Informoval, že mimoriadne zasadnutie SRK zvolal na základe listu ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Juraja Draxlera, ktorým požiadal SRK o vyjadrenie k návrhu Metodiky rozpisu dotácie zo 
štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2015 a k samotnému rozpisu v termíne do            
18. januára 2015. 

  
Prezident SRK privítal prítomných členov SRK a hostí. Poďakoval  rektorovi Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici  doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD. za ústretovosť a možnosť konať 
rokovanie na pôde UMB. Rektor UMB v B. Bystrici  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. privítal 
účastníkov zasadnutia SRK na pôde UMB a poprial im úspešné rokovanie. 

 
Prezident SRK v úvode informoval, že  k 15. 1. 2015 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo 

štátnych a 9 členov zo súkromných vysokých škôl.  Spolu 32 členov. Poverení výkonom funkcie 
rektora sú pozývaní na SRK ako hostia bez práva hlasovať.  

Pre potreby hlasovania podľa Štatútu SRK má každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy 
jeden hlas. Rektorom súkromných vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú 
päticu súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR je na Slovensku 13 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy.  Spolu 
má SRK 26 členov s hlasovacím právom. 

Na rokovaní sa zúčastnilo  20 členov SRK.  
SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK s hlasovacím 
právom, t.j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka je splnená.  

Uznesenie je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov.  

Prítomní rektori súkromných vysokých škôl určili nositeľov kuriálnych hlasov pre                     
70. mimoriadne zasadnutie SRK prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc., prof. Ing. Miroslava Kelemena, PhD  a 
prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. 

Po určení nositeľov kuriálnych hlasov pre dnešné rokovanie je prítomných celkom 19 členov 
SRK s hlasovacím právom.  

 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
 
 Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 70. mimoriadneho zasadnutia SRK.  
SRK schválila program rokovania jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol overovateľov zápisnice - doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a doc. 
Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD. Návrh bol schválený väčšinou hlasov (17 hlasov za návrh, 2 sa zdržali 
hlasovania). 
 
 

K bodu 2 - Návrhy a pripomienky členov SRK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo   
                   štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 
 

Pripomienky k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo  štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2015 (ďalej aj “Metodika”) písomne predložili (cca 37 pripomienok): Vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Prešovská univerzita v Prešove, SPU 
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v Nitre, UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, Trnavská univerzita v Trnave a Ekonomická univerzita 
v Bratislave. 
 
Prvé dve pripomienky predložila UKF v Nitre, preto ich uviedol rektor UKF prof. Ľ. Zelenický. 

a) UKF žiada navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2015 nariadením vlády SR č. 393 zo 
dňa 17. decembra 2014 (1,5 % a 1 %).  

Zdôvodnenie: 
V metodike rozpisu dotácie nie je riešená valorizácia platov 2015 dohodnutá na úrovni vlády 
a odborov. V odvolávke 2 k ods. 7 sa výslovne hovorí „Táto suma bude v roku 2015 zvýšená 
o finančné prostriedky určené na pokrytie výdavkov spojených s valorizáciou platov zamestnancov 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.“ 
 

b) UKF žiada navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2014 (3% a 5 %).  

Zdôvodnenie: 
V metodike rozpisu dotácie nie je riešené pokračovanie podpory valorizácie platov v roku 2014 
dohodnuté na úrovni vlády a odborov. Vysoké školy budú musieť prikročiť k zníženiu funkčných 
platov zamestnancov o výšku tejto podpory v roku 2015, pretože na toto zvýšenie nemajú 
prostriedky. 
 
Hlasovaním SRK jednomyseľne schválila pripomienku pod bodom a): 
SRK žiada navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým              
a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2015 nariadením vlády SR č. 393 zo dňa       
17. decembra 2014 (1,5 % a 1 %).  
 

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZpšv) Ing. P. Ondek informoval o 
rokovaní na MŠVVaŠ SR o finančnom krytí valorizácie platov zamestnancov VVŠ v roku 2015 na 
základe kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa.  Finančné zdroje na pokrytie valorizácie by VVŠ 
mali dostať do rozpočtu do konca januára. 

Pri diskusii o bode b) rektor STU prof. R. Redhammer  navrhol, že SRK by sa nemala zaoberať 
požiadavkou na navýšenie položiek v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2014 (3% a 5 %), ktoré reálne 
na úrovni riadenia VVŠ predstavujú 10 – 15 % výdavkov, ale mala by žiadať o navýšenie rozpočtu 
o 25,  resp. 21 mil.  €., o ktoré bol podľa jeho názoru krátený rozpočet VVŠ v roku 2014.  

Rektor  UPJŠ prof. L. Mirossay  navrhol, aby vzhľadom na priebeh diskusie SRK rozhodla, či ide 
rokovať o jednotlivých pripomienkach VVŠ, alebo o zásadnej koncepčnej otázke financovania VVŠ. 
Viacerí rektori (prof. K. Mičieta, prof. R. Kropil, prof. L. Mirossay, doc. J. Habánik) upozornili, že 
pripomienka rektora STU prof. R. Redhammera (požiadavka na navýšenie rozpočtu o 21 mil. €) by sa 
mala opierať o exaktné číslo, v opačnom prípade môžu byť všetky pripomienky SRK spochybnené.  
 

Na základe uvedených návrhov SRK hlasovaním jednomyseľne rozhodla, že ďalej bude 
pokračovať rokovaním o koncepcii financovania VVŠ a tvorbe metodiky rozpisu dotácií zo ŠR 
verejným vysokým školám, a nie rokovaním o jednotlivých čiastkových pripomienkach VVŠ a prijala 
uznesenia: 

 

1. SRK považuje návrh rozpočtu pre VVŠ na rok 2015 za nedostatočný vzhľadom na 
potrebu rastu kvality vzdelávania a VVČ a navrhuje, aby rozpočet medziročne rástol 
o 20 mil. € tak, ako je to deklarované v Správe o stave školstva na Slovensku             
a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja z roku 2013.  
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne (19 hlasov za uznesenie).  
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2. SRK žiada navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2015 
nariadením vlády SR č. 393 zo dňa 17. decembra 2014 (1,5 % a 1 %).  
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne (19 hlasov za uznesenie).  
 

3. SRK žiada stabilnú metodiku rozpisu dotácií pre VVŠ v záujme vytvorenia 
predpokladov pre strategické riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania 
a vedeckovýskumnej činnosti. SRK žiada, aby kritériá metodiky rozpisu dotácie na 
VVŠ platili dlhšie časové obdobie a neboli v nich navrhované každoročné zmeny, 
ktoré môžu mať retroaktívny charakter a zásadný vplyv na rozpis dotácií pre 
jednotlivé VVŠ za ich výkony.  
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne (19 hlasov za uznesenie).  
 

4. SRK konštatuje, že pripomienky k Metodike rozpisu dotácií pre VVŠ prijaté na 69. 
zasadnutí SRK 25. 11 2014 v Bratislave vo väčšine neboli akceptované a z tohto 
dôvodu navrhuje, aby pre rok 2015 boli použité kritériá z Metodiky rozpisu dotácií 
pre VVŠ z roku 2014. 
Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov (18 hlasov za, 1 hlas proti uzneseniu). 
 

5. V prípade akceptovania bodu 4. SRK konštatuje, že väčšina pripomienok VVŠ 
vznesených na 70. zasadnutí SRK je tým obsiahnutá.  
Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov (18 hlasov za, 1 hlas proti uzneseniu). 
 

 
K bodu 3 – Rôzne 
 

Rektor UKF prof. Ľ. Zelenický konštatoval, že vzhľadom na to, že uznesenie zo 69. zasadnutia 
SRK z 25. 11. 2014 (pripomienky k metodike rozpisu dotácií) nebolo  takmer vôbec ministerstvom 
školstva akceptované, vzniká otázka, či má zmysel pripomienky predkladať. Akú spätnú väzbu má SRK 
od MŠVVaŠ SR, či sa pripomienkami SRK zaoberalo. 

 Rektor UCM doc. J. Matúš vyjadril názor, že reprezentácia  VŠ by sa mala podieľať na tvorbe 
metodiky, nielen na jej pripomienkovaní. 

Prezident SRK prof. R. Kropil konštatoval, že možno dozrel čas na novú koncepciu 
financovania VVŠ, nový prístup k metodike. 

Rektor PU prof. R. Matlovič tlmočil požiadavku prof. Živčáka z TU Košice (vzhľadom na 
neprítomnosť rektora TUKE) na navýšenie prostriedkov pre vedecké grantové agentúry. 

Podpredseda OZpšv doc. M. Habán vystúpil s problematikou súvisiacou s kvalitou vzdelávania 
a úbytkom študentov na slovenských univerzitách a záverov vplývajúcich zo Správy o systémových 
zmenách v školstve. V médiách v súčasnosti často diskutovaná otázka: kvalita versus kvantita 
vysokých škôl na Slovensku; kvalita VŠ na Slovensku nie je horšia ako v Čechách;  médiá nepomáhajú 
vytváraniu pozitívnej mienky o VŠ, skôr naopak (hlavne súkromné médiá); verejnú mienku by bolo 
potrebné nasmerovať na systémové zmeny vo vysokom školstve a prístup štátu k financovaniu 
školstva všeobecne. Problematika financovania doktorandov z rozpočtu univerzít vo vzťahu 
k metodike – zvážiť vyčlenenie prostriedkov na doktorandov opäť ako účelové prostriedky na 
doktorandov (nie v rámci prostriedkov na bežné výdavky). 

Predseda Rady VŠ SR prof. V. Smieško informoval, že Rada VŠ rovnako ako SRK konštatovala, 
že MŠVVaŠ SR neakceptovalo jej pripomienky, resp. návrhy. MŠVVaŠ SR údajne argumentuje tým, že 
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orgány reprezentácie VŠ sa nevedia dohodnúť na spoločnom stanovisku. Navrhol zvážiť možnosť 
koordinácie SRK a Rady VŠ v zásadných koncepčných otázkach financovania VVŠ.  Informoval, že Rada 
VŠ na ostatnom zasadnutí navrhla ministerstvu školstva vykonať analýzu dopadov zmien metodiky 
rozpisu dotácií VVŠ za posledných 12 rokov a predložila požiadavku, aby metodika bola k dispozícii na 
pripomienkovanie už v októbri bežného roka.   

Predsedníčka Študentskej rady VŠ SR Mgr. J. Šmelková informovala, že z valného 
zhromaždenia ŠR VŠ rovnako vyplynula požiadavka, aby návrh metodiky bol zverejnený už 
v septembri bežného roka. Problémom nie je skutočnosť, že by orgány reprezentácie VŠ 
nevystupovali jednotne, ale že neexistuje zákonná opora pre akceptáciu ich pripomienok a návrhov. 

Rektor STU prof. R. Redhammer zdôraznil, že jediný spôsob ako zabezpečiť stabilitu VVŠ, je 
dosiahnuť, aby metodika platila na dlhšie obdobie, resp. dotačné zmluvy s viacročnou platnosťou 
(napr. na  5 rokov), čo však v súčasnosti nie je reálny predpoklad. Poukázal na opakované mediálne 
útoky na vysoké školy, „vyháňanie“ slovenských študentov a intelektuálnych špičiek do zahraničia. 

Prezident SRK prof. R. Kropil informoval, že po zverejnení správy ARRA za rok 2014 vystúpil 
z pozície prezidenta SRK v RTVS a TA3 s cieľom propagovať výsledky slovenských vysokých škôl. Pri 
posudzovaní problému odlivu študentov zo Slovenska na zahraničné vysoké školy (vrátane ČR) je 
potrebné brať do úvahy podmienky na štúdium, platenie  školného, sociálne zabezpečenie študentov, 
ai., ale aj prínosy zo štúdia, resp. mobilít študentov v zahraničí po ich návrate na Slovensko. Zmeny 
výkonových  parametrov uplatnené v návrhu metodiky na rok 2015 majú za následok, že z 20 VVŠ je 
11 VVŠ v mínusových číslach, zvyšných 9 VVŠ je síce v plusových číslach, ale viaceré z nich blízko nuly. 

Rektor UK prof. K. Mičieta konštatoval, že vzhľadom na to, že dnešné mimoriadne zasadnutie 
SRK bolo zvolané operatívne výlučne kvôli pripomienkam k návrhu metodiky rozpisu dotácií pre VVŠ,  
otázke exodu študentov do zahraničia bude potrebné venovať pozornosť na budúcom riadnom 
zasadnutí SRK. 

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR prof. P. Plavčan ubezpečil SRK, že pre 
MŠVVaŠ SR sú pripomienky orgánov reprezentácie VŠ veľmi dôležité. MŠVVaŠ SR sa pripomienkami 
SRK z jej 69. zasadnutia zaoberalo a návrh metodiky bol vypracovaný tak, aby bola prijateľná pre 
všetky VVŠ. Niektoré z pripomienok SRK je potrebné riešiť na inej úrovni ako na MŠVVaŠ SR. 
 
Na záver rokovania sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť.  
Termín a miesto 71. zasadnutia SRK bude členom SRK oznámené dodatočne. 
 
 
 
V Banskej Bystrici  15. 1. 2015 
 

Zapísala: Ing. Viera Tallová 
 
 
Overovatelia: 
 
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.    ..............................................................  
   
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.    .............................................................. 
 
 
 
 
 

............................................................. 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
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Uznesenia zo 70. mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, 
konaného 15. januára 2015  

 
 

1. SRK považuje návrh rozpočtu pre VVŠ na rok 2015 za nedostatočný vzhľadom na 

potrebu rastu kvality vzdelávania a VVČ a navrhuje, aby rozpočet medziročne rástol 
o 20 mil. € tak, ako je to deklarované v Správe o stave školstva na Slovensku              
a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja z roku 2013. 
 

2. SRK žiada navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2015 
nariadením vlády SR č. 393 zo dňa 17. decembra 2014 (1,5 % a 1 %).  
 
 

3. SRK žiada stabilnú metodiku rozpisu dotácií pre VVŠ v záujme vytvorenia 
predpokladov pre strategické riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania 
a vedeckovýskumnej činnosti. SRK žiada, aby kritériá metodiky rozpisu dotácie na 
VVŠ platili dlhšie časové obdobie a neboli v nich navrhované každoročné zmeny, 
ktoré môžu mať retroaktívny charakter a zásadný vplyv na rozpis dotácií pre 
jednotlivé VVŠ za ich výkony.  

 

4. SRK konštatuje, že pripomienky k Metodike rozpisu dotácií pre VVŠ prijaté na 69. 
zasadnutí SRK 25. 11 2014 v Bratislave vo väčšine neboli akceptované a z tohto 
dôvodu navrhuje, aby pre rok 2015 boli použité kritériá z Metodiky rozpisu dotácií 
pre VVŠ z roku 2014. 

 

5. V prípade akceptovania bodu 4. SRK konštatuje, že väčšina pripomienok VVŠ 
vznesených na 70. zasadnutí SRK je tým obsiahnutá.  
 
 

 
V Banskej Bystrici 15. 1 2015 


